
Сместување 

Вид на 

сместување 10.07.-21.07. 19.07.-30.07. 28.07.-08.08. 06.08.-17.08. 

Вила 

Панорама 

1/2 279 евра 299 евра 299 евра 279 евра 

1/3 265 евра 285 евра 285 евра 265 евра 

1/4 259 евра 279 евра 279 евра 259 евра 

Опис на вилата: 

Вилата е лоцирана на 5 минути од центарот на градот и 5 минути од пристаништето. 
Вилата Ви нуди прекрасен поглед на морето. Собите располагаат со фрижидер, клима 
(доплата на лице место), купатило и тераса. 

НАПОМЕНА: 

o Наведените цени од табелите се однесуваат за ПАКЕТ АРАНЖМАН 
(СМЕСТУВАЊЕ, ПРЕВОЗ, ТРАЕКТ) за поаѓање oд Скопје 

o Наведените цени од табелата важат до крајот на ULTRA FIRST MINUTE 12. 
Март, бројот на местата е ограничен. 

o Програмата се реализира во случај на доволен број на патници (минимум 45) 
o За патниците кои организираат превоз во сопствена режија, наведените цени 

на аранжманите од табелите се намалуваат за 30 евра (во денарска против 
вредност) 

o Агенцијата го задржува правото на промена на часот на поаѓање и враќање, 
како на превозот со автобус така и пловењето со брод,за кое однапред 
патниците ќе бидат информирани (два дена пред поаѓање). 

ОПИС на проектот: 
 

SUMMER FUN - Party летување за млади 

Summer Fun е концепт на party летување за млади, и претставува патување на кое се 
собираат преку 5000 млади луѓе од цел Балкан, и окружувањето кои ги спојува 
желбата за одлична забава и добро организирано летување. Целосна организација на 
одморот од првиот до последниот ден.  

ОПИС на дестинацијата: 

Иос –Најпопуларниот остров помеѓу младите. Токму и тие го нарекуваат Грчката 
Ибица. Единствениот остров на кој забавата трае 24 часа. Островот е едно од 
најубавите места во Грција, но сето тоа е зачинето со луди журки и забави. Кога 
присуствувате на овој остров, едноставно енергијата која тој ја носи, ве тера да се 
впуштите во уживање на она што го имате пред вас и без размислување да ги 



создадете најдобрите спомени кои самиот остров може да ги создаде. Тоа ја 
оправдува информацијата дека островот го посетуваат преку 30.000 млади во летната 
сезона од целиот свет, и на големо наше задоволство за прв пат ќе биде посетено и 
од младите од Македонија. Не дозволувајте да ви прераскажуваат и да гледате слики 
како си поминавме, едноставно, впуштете се во ова што го нудиме само ние... 
 
Покрај забавата,Иос важи и за остров кој е опколен со преубави плажи. Една од 
најстарите и најпопуларните плажи е Mylopotas, која е меѓу најубавите плажи на 
Егејското Море. Плажите на Иос, ќе ве остават без зборови и ќе направат да се 
чуствувате како да сте во рајот на земјата. Плажите се со ситен песок кои својата 
убавина ја споделуваат со кристално чистата вода. Едни од најпопуларните плажи на 
островот исто така се Mylopotas, Manganari, Jialos и Koubaras. 
 
Колку и да продолжиме да ви го опишуваме ова преубаво место за журка и одмор 
нема да можеме да го доловиме она што го поседува островот кој е опколен со исто 
така најпопуларните острови: Миконос и Санторини (Mykonos, Santorini). 

Програма на патување: 
 

1.Ден / Скопје-Атина (Рафина) 

Состанок на групата во 14.00 часот. Тргнување од Скопје во 14.30 часот. 

2.Ден / Атина (Рафина) - ИОС (брод) 

Пристигнување на пристаниште Рафина во раните утрински часови. Поаѓање за ИОС 
со фери брод во 07.40 часот. Пристигнување на ИОС во 15.00 часот. Трансфер до 
хотел, сместување. Слободно попладне. Ноќевање. 

2.Ден / 11. ден ИОС 

Започнуваме со организацијата на најдобрата агенција за млади Balkan Fun во 
придружба со групацијата Balkan Fun и други странски агенции кои се подготвени да 
ви приредат и реализираат феноменална журка . Нашите лета се препознатливи по 
журките на брод, денските журки на Beach Bar-ови, ноќните журки и тематските 
забави... Едноставно, забавата ни е најјаката страна. 

11.Ден / ИОС - Атина (Рафина) 

Ги пакуваме куферите и го користиме она слободно време што ни преостанува. 
Трансфер до пристаниште. Поаѓање за Атина (Рафина) во 15.30 часот. Пристигнување 
во Атина (Рафина) во 23.30 часот. Патувањето продолжува, но се разбира со журка во 
автобус се до Скопје. 

12.Ден / Скопје 

Пристигнување во Скопје во утринските часови. 

Начин на плаќање: 

o Прва рата од 30% при пријавувањето. 
o Патникот остатокот од цената на аранжманот го плаќа во целост во 

просториите на агенцијата или на жиро сметка најкасно 20 дена пред 
патувањето 

o Уплатите се вршат во денарска против вредност 1евро = 62 денари 
o Важат општите услови на патување на СКТМ. 



*Ова е наш начин на пријавување за аранжманите. 

Цената на аранжманот вклучува 

o Сместување на база 9 ноќевање во повеќе креветни апартмани/студија/соби во 
избраниот хотел или вила на Иос 

o Превоз со високо туристички автобус на релација Скопје-Атина (Рафина)-
Скопје. 

o Превоз со брод на релација Атина(Рафина) - Иос - Атина (Рафина) - економска 
класа 

o Трансфер пристаниште-хотел-пристаниште 
o Организација на аранжманот и пратител на групата 

Цената на аранжманот не вклучува 

o Доплата за двокреветна соба 
o Факултативни излети 
o Индивидуални трошоци 

 

Факултативни излети 

Наведените описи за излетите се од информативен карактер и може да 
бидат изменети од страна на локалните партнери кои се задолжени за 
нивната реалиција. 

Крстарење со брод 

Ќе уживате во неверојатните пејсажи и убавини кои ги пружа островот Иос, ќе ги видите 

преубавите диви плажи и места од кои ќе ви застане здивот, неверојатни и диви места 

кои се заобиколени со тиркизно чиста вода. Во текот на крстарењето ќе се застанува на 

отворено море поради фотографирање и и бањање на сите овие преубави 

локалитети... 

Цена на оваа факултатива е 35 евра. 

Плажата Манганари 

Плажата Манганари која не е класична плажа која продолжува во континуитет, туку се 

работи за серија од мали заливи односно повеќе мали плажи една до друга. 

Фасцинира со својата природна убавина, кристално чиста вода со тиркизна боја и 

ситен златен песок. Одлично место каде можете да го поминете вашиот ден и да 

пробате некој од водените спортови 

Цена на оваа факултатива е 20 евра. 

SUMMER FUN DISCOUNT PARTY Алка 

Summer Fun party алката која веќе има долгогодишна традиција, која ви носи многу 

поволности и попусти на ова патување. 



Со Summer Fun party алката добивате: 

Бесплатен влез на сите официјални Summer fun журки:Welcome party, White party, 

Elegance party, Grafit party, Балканска журка, Кафанска вечер, I love 90s, Goodbye party 

кои ќе се одржат во клубовите во  Хора (CHORA) 

0,50 евра попуст во официјалните гирос грил 

15% во ресторанот TAI SMILE, UNIQUE… 

10% FAR OUT BEACH BAR  

20% WATER SPORTS 

 

Цена на оваа факултатива е 30 евра. 

 

САНТОРИНИ 

Запознај го Санторини, еден од најубавите и најпознат Грчки остров, кое е дел од 

групата острови Киклади. Вулкански остров од кој ќе ви застане здивот. Fira, Oia и 

другите градчиња и селца, во комбинација со плажите со црн вулкански песок 

засекогаш ќе ви останат во Вашите сеќавања. Заоѓањето на сонцето на Санторини е 

еден од најубавите во светот. Санторини е познат истот така и по прекрасното вино, 

кое ќе имате можност да го декустирате.   

 

Цена на оваа факултатива е 65 евра. 

 

*За секој лето имаме пакети на факултативи т.е имаме Fun paket и Golden fun paket. 

Fun пакетот опфаќа:  

 Summer fun discount party алка  

 Посета на Манганари 

 20 % попуст на Water sports 

 Surprice party (2X) – Exclusive  

+ Попуст на храна во Balkan Fun рестораните 

+ Брендирана Summer Fun маица. 

 

Golden Fun пакетот опфаќа: 

 Крстарење со брод 

 Summer fun discount party алка  

 Посета на Манганари 

 20 % попуст на Water sports 

 Surprice party (2X) – Exclusive  



+ Попуст на храна во Balkan Fun рестораните. 

+ Брендирана Summer Fun маица. 

 

** Цените на пакетите (Golden Fun пакет, и Fun пакет) секогаш се поефтини и 

поисплатливи одколку секоја посебно доколку би се купувала. Цените на овие пакет ќе 

бидат формирани 15 дена пред започнување на Summer Fun 2016.  

***Цените кои ви ги испраќаме кажувајте ги дека се од минатата година и цените за 

оваа година ќе бидат формирани 15 дена пред започнување на проектот Summer Fun 

2016.  

 

 


